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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 10, 19 ja 168;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas” KOM(2010)0636 lõplik;

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni1, mis on esimene õiguslikult siduv rahvusvaheline inimõiguste kaitsmise 
vahend, millega EL ja selle liikmesriigid ühinesid;

– võttes arvesse kavandatavat direktiivi isikute võrdse kohtlemise kohta, sõltumata 
usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest;

– võttes arvesse oma 8. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 
2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa2;

– võttes arvesse komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta teatist „Iga-aastane majanduskasvu 
analüüs: Euroopa Liit võtab igakülgseid kriisimeetmeid” (KOM(2011)0011) ja selle 
juurde kuuluvat ühise tööhõivearuande kavandit;

– võttes arvesse komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus 
liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (KOM(2011)0006);

– võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsust Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 1, 21 ja 35;

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamise kohta ELis3;

– võttes arvesse nõukogu järeldusi ELi tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja põhimõtete 
kohta (2006/C146/01);

                                               
1 ÜRO konventsioon võeti vastu 2007. aastal ning sellele kirjutasid alla kõik liikmesriigid ja EL; 2010. aasta 15. 
oktoobri seisuga olid selle ratifitseeritud 16 liikmesriiki (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, 
SK, SE, UK) ning ülejäänutes on protsess käimas. ÜRO konventsioon on ELile siduv ja osa ELi õigusest.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0309.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0081.
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– võttes arvesse nõukogu 8. juuni 2010. aasta järeldusi „Võrdsus ja tervis kõikides 
poliitikates: solidaarsus ja tervishoid”,

A. arvestades, et iga kuues inimene Euroopa Liidus on kerge kuni raske puudega1;

B. arvestades, et enam kui ühel kolmandikul üle 75-aastastest inimestest on puue ning 
puuetega inimeste arv kasvab eeldatavalt demograafiliste muutuste tõttu;

C. arvestades, et puuetega inimesed on haavatav inimrühm ja nende hulgas on vaesuse 
osakaal 70% keskmisest kõrgem; arvestades, et suurem vaesuse risk tuleneb tihti piiratud 
juurdepääsust mitte ainult tööturule ja koolitusele, vaid ka tervishoiuteenustele ja 
asjakohasele ravile; 

D. arvestades, et vaja on uut lähenemisviisi selle kohta, kuidas toetada kõige haavatavamaid 
inimesi ja luua tingimused nende osalemiseks; arvestades, et kui sellist toetustegevust 
tasustataks, moodustaks see ligi 50% SKPst (Prantsusmaal asuva Stiglitzi komisjoni 
aruande järgi);

E. arvestades, et edukas ELi 2020. aasta strateegia, mille eesmärk on edendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat ELi majanduskasvu (mis põhineb innovatsioonil ja 
teadustegevusel), eeldab tingimata struktuurilisi täiendusi puuetega inimeste liikuvuse ja 
sotsiaalse kaasatuse valdkonnas; 

F. arvestades, et majanduskriisi ajal on ülivajalik viivitamata ümber kujundada riiklikud 
tervishoiusüsteemid, et need oleksid tõhusamad, tasakaalustatumad ja elujõulisemad;

G. arvestades, et rõhutada tuleks seda, et enamik puuetega inimesi ei ole tihti füüsiliste ja 
muude takistuste ning diskrimineerimise või sotsiaalse märgistatuse tõttu võimelised 
ühiskonna majandustegevuses täiel määral osalema;

H. arvestades, et madalam osalusmäär üldhariduses ja tööturul tingib puuetega inimeste 
ebavõrdse sissetuleku, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja isoleerituse;

I. arvestades, et 16–19-aastaste vanuserühmas ei käi raske puudega noortest koolis 37% ja 
kergema puudega noortest 25%, samas kui puudeta noorte hulgas on see määr 17%;

J. arvestades, et puuetega inimeste tööhõive määr on ainult ligi 50% ning et kvaliteetne töö 
tagab majandusliku sõltumatuse, võimaldab eneseteostust ja pakub parimat kaitset vaesuse 
vastu,

1. kordab, et kõik Euroopa Liidu tervishoiusüsteemid peavad lähtuma sellistest 
põhiväärtustest nagu universaalsus, kvaliteetse ravi kättesaadavus ja solidaarsus;

2. rõhutab vajadust leida uus ja tõhusam vaatenurk puuetega tegelemiseks, alustades 
tõhusama mehhanismi loomisest, millega koordineerida ja jälgida Euroopa puuetega 
inimeste strateegia rakendamist; rõhutab sellega seoses, kui oluline on kaasata 
kõnealusesse töösse puuetega inimesed ja selles valdkonnas tegutsevad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid;

                                               
1 ELi tööjõu-uuringu lisaküsimustik puuetega inimeste tööhõive kohta, 2002.
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3. kutsub liikmesriike üles võtma komisjoni abiga vastu konkreetsed sotsiaalsed meetmed, et 
tagada vaimsete ja füüsiliste puuetega inimestele võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele, 
sealhulgas kvaliteetsetele ravi- ja taastusraviteenustele;

4. kutsub liikmesriike üles tagama kõigile puuetega inimestele võrdse õiguse elada 
ühiskonnas ning omada teistega võrdseid valikuid, et kindlustada puuetega inimeste täielik 
integratsioon ja ühiskonnaelus osalemine; kutsub üles tagama, et puuetega inimesed 
saaksid teistega võrdsetel alustel valida, kus ja kellega nad elavad, ilma kohustuseta 
järgida kindlat elukorraldust; kutsub samuti üles tagama puuetega inimestele erinevate 
koduste, elukohajärgsete ja teiste ühiskondlike tugiteenuste kättesaadavus, sealhulgas 
isiklik abi, mis aitaks vältida puuetega inimeste kõrvalejäämist või eraldatust ühiskonnast;

5. kutsub liikmesriike üles vahetama avatud koordinatsiooni meetodi kaudu teavet, ideid ja 
häid tavasid füüsilise ja vaimse puudega inimeste pikaajalise hoolduse kohta ning võtma 
meetmeid ja kehtestama kutsealaseid miinimumnõudeid, et:

a) vähendada tervisest ja heaolust tingitud ebavõrdsust ning kaitsta puuetega inimesi 
ühiskonnas ja hooldusasutustes;

b) võidelda puuetega inimeste väärkohtlemise vastu;

c) osutada piisavaid mitmekülgseid taastusraviteenuseid, mis lähtuksid puuetega inimese 
soovist olla iseseisev ning mille eesmärk oleks ta tööturule tagasitoomine, edendada 
üleminekut hooldusasutustes pakutavatelt hooldusteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile ning edendada, tuginedes vaimse tervise ja heaolu Euroopa 
paktile, vaimset tervishoidu ning varajase sekkumise ja isikliku abi programmide, 
sealhulgas vajaduste hindamise teenuste väljatöötamist;

d) toetada eesmärgipäraste teavitamis- ja koolitusmeetmete abil patsientide perekondi ja 
riiklike tervishoiusüsteemide töötajaid, kaasates seejuures otsuste tegemisse ja 
järelevalvesse patsientide ühinguid;

e) aidata levitada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et edendada puuetega inimeste 
kõrgetasemelist hooldust perekonnas ja nende sõltumatust ning nende võimalusi 
töötada konkurentsivõimeliselt;

f) luua integreeritud kontaktpunkt invateenustele juurdepääsemiseks, et laiendada 
praeguste sotsiaalsete ja tervishoiunõuandlate piiratud võimalusi;

g) tagada tõhusam reageerimine kroonilisi ja puuet põhjustavaid haigusi põdevate 
töötajate erivajadustele seoses nende integratsiooniga töökohal ja töökohtade 
säilimisega;

h) keskenduda puuete ennetamisele ja selliste vaimsete või füüsiliste kahjustuste 
ennetamisele, mis tekivad sageli inimese esmase puude tagajärjel;

6. kutsub liikmesriike üles vähendama eakate või puuetega inimeste eest hoolitsevate 
inimeste koormust ja looma integreeritud hooldussüsteeme, et võimaldada neil tööle 
asuda;
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7. palub liikmesriikidel võtta meetmeid Braille’ kirja tunnustamiseks;

8. rõhutab vajadust anda puuetega noortele tõhusat ja nende vajadustele vastavat toetust ning 
tagada tegelikud ja võrdsed võimalused füüsiliseks, sensoorseks ja kognitiivseks 
juurdepääsuks haridusele, tööhõivele, kultuurile, vabaaja veetmisele, spordile ja 
sotsiaalsele tegevusele ning osalemiseks avaliku ja ühiskondliku elu korraldamises; 

9. palub komisjonil edendada algatusi, mis on suunatud nende puuetega inimeste või haigete 
vajadustele, kes ei leia oma probleemidele sobivat lahendust, kuna proteese või 
toiteabivahendeid tootvad ettevõtted ei pea selliseid lahendusi tulutoovaks;

10. tuletab meelde ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklit 24, mille kohaselt 
konventsiooniga ühinenud riigid kohustuvad tagama, et puuetega inimesi ei jäetaks puude 
alusel välja üld- või keskharidussüsteemist, ning et üksikisikute vajadustele pakutakse 
mõistlikke lahendusi koos vastava toega; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid 
täidaksid ülalnimetatud kohustused ning tagaksid puuetega õpilastele ja tudengitele 
kaasava hariduse ja elukestva õppe ning personaliseeritud integratsioonisüsteemi 
erivajaduste varajaseks kindlakstegemiseks; 

11. kutsub nõukogu ja liikmesriikide üles kujundama ümber ebatõhusad tervishoiusüsteemid 
ja ratsionaliseerima avaliku sektori kulutusi tervishoiule, et tagada kogu ELis puuetega 
inimestele teistega võrdne juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, kus ei oleks 
kohta diskrimineerimisele; ergutab sel eesmärgil nõukogu ja liikmesriike edendama 
üleminekut hooldusasutustes pakutavatelt hooldusteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile, kasutades selleks struktuurifondide ja Maaelu Arengu Fondi 
vahendeid;

12. rõhutab vajadust kasutada optimaalselt üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning 
analüüsida tõhusamalt Euroopa Liidus sotsiaaluuringute käigus puuetega inimeste kohta 
kogutud teavet;

13. rõhutab vajadust tagada rohkemate puudega inimeste ning kroonilisi ja puuet põhjustavaid 
haigusi põdevate töötajate töökohtade säilimine ja tööle asumine selliste meetodite abil 
nagu tööandjatele erikvoodi kehtestamine või meetmed, millega töökohad kohandatakse 
puuetega tööotsijate või töötajate vajadustega, või subsideeritud kindlustusmaksed; kutsub 
ELi institutsioone üles andma eeskuju puuetega inimeste töölevõtmisel ning nõuab 
tungivalt, et ka liikmesriigid järgiksid seda strateegiat;

14. kutsub komisjoni üles edendama harvaesinevate haiguste teatavate vormide 
diagnoosimiseks ja raviks akrediteeritud keskuste Euroopa võrgustiku loomist, et 
koordineerida ja jälgida nende tegevust ja kasulikkust patsientidele;

15. kutsub komisjoni üles lõpetama vaba konkurentsi rikkumise ettekäändel riigiabi saavate 
kaitstud töökohade ja sotsiaalettevõtjate jälitamise praktika, nagu seda esines minevikus;

16. rõhutab, kui vajalik on puuetega inimestele võimalus saada osa sotsiaalkaitsesüsteemist, 
vaesuse vähendamise programmidest, puudega seotud tugiteenustest, riiklikest 
eluasemeprogrammidest ja teistest abiteenustest ning pensioniskeemidest ja 
sotsiaalhüvitistest;
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17. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tõhustaksid kehtivaid õigusakte 
riigihangetele juurdepääsu klausli lisamisega, sealhulgas transpordirajatiste ja ehitistega 
seotud riigihankelepingutesse;

18. kutsub liikmesriike üles tagama puuetega inimeste piiranguteta liikuvuse, kasutades 
selleks järgmisi võimalusi:

a) selliste arhitektuuriliste takistuste kõrvaldamine, mis ei võimalda puuetega inimestel 
vabalt liikuda;

b) puuetega inimestele mõeldud transporditeenuste lisamine ühistranspordisüsteemi;

c) rongi- ja lennujaamades ning bussipeatustes asjakohaste info- ja 
kommunikatsioonisüsteemide tagamine;

19. rõhutab, et puuetega inimestele on vabatahtlik tegevus esmatähtis tugi ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles jätkama ja täiendama vabatahtliku tegevuse valdkonna 
algatusi ja toetusprogramme;

20. rõhutab, kui oluline on uurida uusi ravimeetodeid, mis soodustavad puuetega inimeste 
edasist ühiskonda integreerimist; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et rollimängu-
ja lemmikloomateraapia on osutunud tõhusaks sotsialiseerumist ja inimestevahelist 
suhtlemist soodustavaks vahendiks;

21. rõhutab, kui tähtis on, et liikmesriigid võtaksid vastu ELi direktiivi isikute võrdse 
kohtlemise kohta, sõltumata usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest, ning kutsub liikmesriike üles seadma see prioriteediks ja võtma 
vastu niipea kui võimalik.
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